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   چکیده

ها به منظور مدیریت تخصیص مناسب منابع در راستاي  بندي آن خیز تصادفات به همراه اولویت شناسایی نقاط حادثه

خیـزي بـراي تعیـین سیاسـت عملکـرد       تخمین حادثـه . باشد هاي حمل و نقل ضروري می سطح ایمنی شبکهبهبود 

باشد، زیرا در صورت مشخص بودن این نقاط، تخصـیص سـرمایه و نیـروي     هاي ذیربط بسیار حایز اهمیت می ارگان

بینـی   پیچیده و غیـر قابـل پـیش    ي که که تصادف یک پدیده به دلیل این. شود ریزي کامل انجام می انسانی با برنامه

هـدف ایـن    .باشد، جهت تخمین درست آن نیازمند در نظر گرفتن ارتباط عوامـل مختلـف بـا یکـدیگر هسـتیم      می

هاي اطالعات مکانی است، در این راستا محور  خیز محورهاي مواصالتی با کمک سیستم پژوهش، تعیین نقاط حادثه

مدل در این . گیرد استان آذربایجان شرقی،  مورد تحلیل و بررسی قرار می اهر که از محورهاي مواصالتی مهم -تبریز

هـا و   هاي شعاع قوس، جمعیـت، فاصـله از تقـاطع    خیز معیار ، جهت تعیین نقاط حادثههاي منطقه با توجه به ویژگی 

نقـاط دارنـد کـه    خیـزي   ها اهمیتی متفاوتی در تعیین حادثـه  هر کدام از این معیار. شیب طولی استفاده خواهد شد

الزم بـه ذکـر اسـت کـه نقـاط      . گردد ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین می میزان اهمیت این معیار

راه استان اخذ گردیده تطبیق داده شده و بـا   خیزي که از پلیس خیز تعیین شده در این تحقیق با نقاط حادثه حادثه

  .ار گرفتاستفاده از ماتریس خطا مورد ارزیابی قر

 

  خیز، سیستم اطالعات مکانی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ماتریس خطا نقاط حادثه:    کلید واژه
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   مقدمه -1

 من جمله خود خاص اتیخصوص لیدل به یرانندگ تصادفات ونقل، حمل شبکه با مرتبط مختلف حوادث انیم از

 که است برخوردار ییباال تیاهم از آن در افراد جامعه یتمام میمستق شدن ریدرگ شانس و ادیز شدت باال، یفراوان

 عامل نینهم یکیترافحوادث . است برخوردار يشتریب نمود از ما کشور رینظ توسعه حال در يکشورها در نقش نیا

اي  در بررسی مقایسه .]1[شود می محسوب ومیر مرگ عامل نیدوم رانیا اما در رود یم شمار به جهان در ریوم مرگ

یافته، که بر اساس شاخص بین االمللی  شدگان در تصادف به تعداد خودرو در ایران و کشورهاي توسعه بین فوت

نفر کشته  1 -5/2پذیرد، حد استاندارد براي متوفیان  وسیله نقلیه انجام می 10000شدگان به ازاي هر  تعداد کشته

وسیله، مقام  10000نفر کشته به ازاي هر  33در این رابطه کشور ما با  وسیله نقلیه است که 10000به ازاي هر 

 .]2[نفر است 8/1ودر استرالیا  4/1اي نظیر ژاپن  یافته در حالی که در کشورهاي توسعه. باالیی را در آسیا دارد

کشته  70در جهان،کشته در روز در حوادث ترافیکی  3000مقایسه آمار ایران با آمار جهان نشانگر این است که از 

ومیر روزانه حوادث ترافیکی در جهان متعلق به کشور ما  درصد از آمار مرگ 4/2یعنی . دهد در روز در ایران رخ می

دهد و این در حالی است که شاخص  درصد از مصدومان جهانی را تشکیل می 5/0است و مصدومین ایران ساالنه 

هاي اخیر  در سال .]3[یافته بیش از ده برابر ایران است عهکیلومتر طی شده در کشورهاي توس-وسیله نقلیه

هاي مکانی ایجاد نموده  هاي اطالعات مکانی تحوالت انکارناپذیري را در زمینه سازمان دهی و مدیریت داده سیستم

سیل هاي مکانی ثابت نموده، داراي پتان است و به عنوان علمی که ارزش و توانایی خود را در زمینه مدیریت داده

این سیستم با داشتن قابلیت اخذ . خدمت گیري در زمینه مدیریت و برنمه ریزي حوادث است بسیار باالیی جهت به

هاي  هاي مکانی افق هاي گوناگون و انجام تحلیل ها از منابع مختلف، سازمان دهی اطالعات، تلفیق داده و تبادل داده

  . جدیدي را بر روي محققان علوم مختلف گشوده است

  

  خیز  شناسایی و تحلیل نقاط حادثه - 2

هایی که تعداد غیرمعمول و زیادي از تصادفات را دارند، به صورت نقاط تمرکز تصادف، پرخطر یا سانحه خیز  محل

برخی . ترین نیاز به عملکرد صحیح راننده را دارند از جاده هستند که بیش خیز نقاطی نقاط حادثه. شوند توصیف می

و برخی بر اساس ) ي نقلیه ورودي تصادفات بر حسب کیلومتر یا وسیله(منابع این نقاط را بر اساس نرخ تصادفات 

هم گاهی . کنند مشخص می) سال یا تصادفات بر حسب سال -تصادفات بر حسب کیلومتر(فرکانس تصادفات 

خیز پس  بندي نقاط حادثه ونقل استرالیا تقسیم بر اساس کمیته حمل .]4[شود ترکیبی از دو روش فوق استفاده می

ها سطح  چرا که در برخی مکان. گردد از بررسی سطح ریسک و احتمال تصادف در هر مکانی از جاده تعیین می

در نقاطی که سطح . احتمال تصادف بیشتر هستریسک بیشتر از نقاط اطراف هست که در این نقاط با ریسک باال 
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هایی با احتمال خطر بالقوه گاهی اوقات به  خیز و مکان ریسک و تعداد تصادفات زیاد است به عنوان نقاط حادثه

  .]4[شود خیز بالقوه تعریف می صورت نقاط حادثه

  

  خیز  هاي مختلف از نقاط حادثه تعریف 1- 2

  : دهند خیز ارائه می کشورهاي مختلف تعاریف متعارفی را از نقاط حادثه

تصادف در سال  12اي در آن بیش از  متر، محلی که مجموع تصادفات جاده 300در انگلستان، قطعه راهی به طول 

تصادف  5متر، با وقوع بیش از  300در آلمان قطعات با طول . شود خیز شناخته می است، به عنوان نقطه حادثه

تصادف  5تصادف در مجموع و یا وقوع حداقل  10در هلند وقوع حداقل . گیرند سال را در نظر می 1یکسان در طول 

  . شود خیز شناخته می ساله به عنوان نقطه حادثه 5تا  3با مشخصات مشابه در دوره تحلیل 

 10فوتی در یک سال، بیش از تصادف جرحی یا دو تصادف  10در اسپانیا قطعات به طول یک کیلومتر بیش از 

 10متري، وقوع حداقل  250سال و در جمهوري چک قطعات راه به طول  3تصادف فوتی در  5تصادف جرحی یا 

خیز شناخته  عنوان نقطه حادثه اي مشابه در یک سال به تصادف جاده 3تصادف جرحی در یک سال با حداقل 

  . شوند می

به عنوان مثال تعداد . خیز وجود دارد تاي تعریف یک نقطه حادثهها و مشکالت نیز در راس برخی محدودیت

پیوندد، هر سال متغیر است که در قالب ریسک  اي از یک راه به وقوع می تصادفاتی که در طول یک سال در قطعه

طبیعت نرخ تصادفات مربوط نرخ ساالنه اتفاقی تصادفات به . ذاتی تصادفات در یک قطعه راه قابل توجیه است

 .شود یم

  

  خیز  معیارهاي تشخیص نقاط حادثه 2- 2

  :]4[اند از  خیز از نظر تئوري عبارت معیارهاي تشخیص نقاط حادثه

 تعداد تصادفات از حد معینی تجاوز کند 

 تعداد تصادفات بر کیلومتر از حد معینی تجاوز کند . 

 تعداد تصادفات بر کیلومتر وسیله نقلیه از حد معینی تجاوز کند . 

  

  خیز بررسی معیارهاي مورد نظر جهت تعیین نقاط حادثه - 3

  :اند از از جمله فاکتورهاي مورد نظر در انجام این تحقیق عبارت

  .فاکتورهاي محیطی که شامل مراکز جمعیتی اطراف مسیرمی باشد- 1

  .و هستها  ها، شعاع در قوس فاکتورهاي مرتبط با طرح هندسی مسیر که شامل شیب طولی، فاصله از تقاطع- 2
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  )انحناء( شعاع قوس 1- 3

کننده انحناء در طراحی جاده، ناکافی بودن میدان دید راننده، سر خوردن و از کنترل  ها به دلیل انتقال گمراه قوس

در . باشند هاي خیس، نقاطی بالقوه براي تصادف می هاي پیچ به خصوص در جاده خارج شدن وسیله نقلیه در محل

تصادفات در زمانی . داشتن وسیله نقلیه در مسیر نیاز است اصطکاك جانبی بیشتري براي نگهیک قوس افقی تندتر، 

روش الزم براي افزایش . افتد که اصطکاك جانبی بسیار کم و سرعت زیاد و یا سطح جاده نامطلوب باشد اتفاق می

اگر . ی قوس توسط او داردبین رفتار یک راننده بستگی به توانایی پیش. اصطکاك جانبی افزایش شعاع قوس است

 . افتد تندي قوس راننده را درگیر کند تصادف اتاق می

  

  هاي قائم و شیب طولی قوس 2- 3

این مسئله به دلیل محدود شدن میدان دید و . دهد هاي قائم رخ می تصادفات معموالً در نقاط اوج یا قعر قوس

با توجه به حداکثر شیب . ر میزان تصادفات داردشیب تأثیر مثبت و باالیی د. اختالف سرعت وسیله نقلیه هست

داري در تصادفات دیده  درصد افزایش معنی 2مقطع، اکثر مطالعات بیانگر این مطلب هستند که در شیب بیش از 

شیب . بدیهی است این موضوع به دلیل نقش مهم تأثیر اختالف سرعت و موانع دید در وقوع تصادفات است. شود می

ترین عامل در تصادفات  پس از انحناء قوس شیب مهم. شود شده راه در امتداد مسیر گفته می  مطولی به شیب تما

 .]5[هست

  

  فاصله از تقاطع 3- 3

لذا یکی از فاکتورهاي مورد نظر در این . دهند ها رخ می درصد بسیاري از تصادفات منجر به جرح و مرگ در تقاطع

هاي  در جاده. دهد اي رخ می هاي پله ها و تقاطع ها هست بیشتر این تصادفات در سه راهی تحقیق فاصله از تقاطع

ادفات تقاطعی در اثر برخورد وسیله نقلیه گردش ترین تص شده بیش شهري دو خطه مطابق مطالعات انجام برون

  . گیرد کند، صورت می اي که به صورت مستقیم حرکت می کننده به راست با وسیله نقلیه

  

  عرض جاده 4- 3

هاي اصلی بیشتر بوده و تعداد باندهاي رفت و برگشت کمتر باشد خطر وقوع  مسلم است که هرچه عرض جاده

باشد از تاثیر این عامل  که مسیر مورد مطالعه تماما دو خطه می ذکر است به دلیل اینالزم به . تصادف بیشتر است

 .در مدل سازي صرف نظر گردید
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  مراکز جمعیتی   5- 3

ها وجود مناطق جمعیتی نیز بر افزایش ترافیک عبوري تأثیر زیادي دارد به طوري که هر  عالوه بر ترافیک عادي راه

ها داراي تالقی با محور اصلی  هاي ارتباطی این روستا ها زیاد باشد راه در حاشیه راهها  چه جمعیت انسانی روستا

علت انتخاب این معیار براي پژوهش مورد نظر . خواهند بود و در نتیجه احتمال بروز تصادفات نیز باال خواهد رفت

   .توجه آن است شدن شهر صنعتی تبریز با جمعیت قابل واقع

  

  ها هاي خطر معیار پهنه بندي بازه -4

این . بندي شوند طبقه ArcGISافزار  نرماي باشند تا در هاي تقسیم شده هاي انتخابی هر یک باید داراي بازه معیار

هاي تولید شده داراي ارزش توصیفی قابل درك براي  ها در الیه بندي به این صورت است که هریک از بازه طبقه

ها، با استفاده از  ي مورد نظر هر یک از معیار روش عمل به این صورت است که پس از ایجاد الیه. باشد افزار می نرم

ها از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار از یک  این بازه. ها ایجاد می شود هاي مورد نظر در الیه بندي مجدد بازه طبقه

خیزي و عدد چهار کمترین  ین احتمال حادثهبدین معنی که عدد یک نشانگر بیشتر. شوند بندي می تا چهار ارزش

  .نمایید هاي خطر و ارزش عددي پیکسل را مشاهده می بندي بازه طبقه. 1در جدول.نماید خیزي را مشخص می حادثه
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  هاي خطر و ارزش عددي پیکسل طبقه بندي بازه: 1جدول 

   

  AHP1مراتبی  سلسلهفرآیند تحلیل  - 5

بار توسط توماس  نیاول .]6[گیري چند منظوره است فنون تصمیم نیتر از معروف یکی یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا

. است یو تفکر انسان یعیکننده رفتار طب منعکس این فرایند. دیابداع گرد 1970االصل در دهه  یعراق یساعت. ال

 لیساده تبد یها را به شکل و آن دهد یقرار م یها مورد بررس را بر اساس آثار متقابل آن دهیچی، مسائل پکیتکن نیا

و  بیرق نهیگیري با چند گز که عمل تصمیم یدر هنگام یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا. پردازد یکرده به حل آن م

 نیاساس ا. باشند یفیو ک یکم تواند یشده م مطرح يارهایمع. استفاده گردد تواند یگیري روبروست م تصمیم اریمع

آغاز  میتصم یمراتب گیرنده با فراهم آوردن درخت سلسله صمیمت. نهفته است یزوج ساتیگیري بر مقا روش تصمیم

را نشان  میدر تصم یابیمورد ارز بیرق يها نهیو گز سهی، عوامل مورد مقامیتصم یمراتب درخت سلسله. کند یم

                                                 
1 - Hierarchy Analysis Process 

  توضیحات  ارزش عددي پیکسل  ها هاي بازه محدوده  معیار

  شعاع قوس

  1  متر 0 – 150

خیزي  شعاع قوس کمتر، حادثه

  بیشتر

  2  متر 150 – 300

  3  متر 450 – 300

  4  متر 450 – 650

  شیب طولی

4 %- 0%  4  

  خیزي کمتر شیب طولی کمتر، حادثه
6 % - 4%  3  

8 %- 6%  2  

> 8%  1  

  فاصله از تقاطع

  1  متر 0 – 30

خیزي  فاصله از تقاطع کمتر، حادثه

  بیشتر

  2  متر 30 – 60

  3  متر 60 – 100

  4  متر 100 <

  فاصله مراکزجمعیتی

  1  متر 500-0

فاصله از مراکز جمعیتی کمتر، 

  خیزي بیشتر حادثه

  2  متر 1000-500

  3  متر 1500-1000

  4  متر 1500 <
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 يا به گونه یمراتب سلسله لیتحل ندیمنطق فرآ تیدر نها. ردیگ یانجام م یزوج ساتیمقا يسر کیسپس . دهد یم

  .]6[دیحاصل آ نهیبه میکه تصم سازد یم قیتلف گریکدیرا با  یزوج ساتیحاصل از مقا يها سیماتر

  

  Expert Choiceافزار  تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم 1- 5

افزار یکی از  این نرم. شده است استفاده Expert Choice11افزار  براي بدست آوردن وزن و رتبه معیارها از نرم

. مراتب و تحلیل هست افزارهاي براي انجام مقایسات به صورت زوجی و ایجاد سلسله ترین نرم پرکاربردترین و کامل

  :افزاربراي این پوهش به ترتیب زیر هست سازي با این نرم مراتب مدل سلسله

 تعریف هدف - 1

 تعریف معیارها - 2

 مقایسات زوجی - 3

 .محاسبه وزن و نرخ سازگاري  - 4

  .نمایید سلسله مراتبی براي این پژوهش را مشاهده مینمودار درختی . 1شکل 

  

  
  نمودار درختی تحلیل سلسله مراتبی: 1شکل 

  

شده معیار با به  هاي اعمال را به همراه میانگین هندسی رتبه Expert Choice  افزار تصویر نرم. 2در شکل 

شده نظرات کارشناسان و متخصصان  هاي واردشده، میانگین هندسی استخراج رتبه. نمایید افزار را مشاهده می نرم

  . باشد می

  
  شده به معیارها هاي اعمال رتبه :2 شکل

   



 

 8

  هاي نهایی نتایج وزن  2 – 5

ها نتایج مقایسات زوجی  هاي آن و اعمال وزن Expert Choice افزار  سازي نمودار درختی در نرم پس از مدل 

  .مراتبی از آن با استفاده شود معیارها استخراج گشته تا در مرحله آنالیز تحلیل سلسله

  .کنید میها براي معیارهاي انتخابی را مشاهده  نتایج نهایی مقایسه زوجی و وزن آن. 3در شکل 

  

  

  

  

  

 هاي نهایی معیارهاي انتخابی وزن  :3شکل 

  

  هاي مکانی   و تلفیق داده GISیابی در  فرایند مکان -6

توسعه به  نیا کهاند  یافته توسعه قیدقی مکانارائه اطالعات  تیقابلبا  GISهایی با استفاده از  مدل ریاخي ها سالدر 

 کشامل ی ،GISبا استفاده از  یابی مکان ندیفرآ. است دهیگرد نیسنگی محاسبات مشکالتنوبه خود منجر به بروز 

به . هستناپذیر  اجتناب ها آني اجرااطمینان،  قابل جینتای به ابیدستي برا کهی بوده مشخصو  نیمعي مراحل سر

 تأثیرگذار،ي فاکتورها نییتع ،ازیني مورد ها داده هیته ،شامل مراحل شناخت توان یمرا  یابی مکان ندیفرای کل طور

ي ها نقشه هیتهو  ها نقشه قیتلف ،نقشه هیته ها، دادهي سازي و آماده گردآور ،یمطالعاتاز محدوده  قیدقشناخت 

بندي آن به چند بخش  ی و طبقهطیمحاستخراج عوامل مهم  یابی مکانی از موارد بااهمیت در کی .ی دانستخروج

  .]7[تهساز عوامل  کهر ی تیاهم قیدقمستلزم شناخت  کهبوده  تأثیرگذار

 :هست ریزشامل مراحل  یابی مکان ندیفرآی کلبه طور 

 شناخت  

 ي موثرپارامترهاو  ها داده نییتع  

 یمطالعاتي محدوده ها یژگیوی بررس    

 ها دادهي سازآوري و آماده  جمع  

 ها نقشه هیته  

  ها نقشهی به دهوزن  

 ها نقشه قیتلف   

 یینهاي ها نقشه 
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  منطقه مورد مطالعه -7

کیلومتر  97راه ارتباطی بین تبریز و اهر یک جاده اصلی با یک خط رفت و یک خط برگشت بوده و طول مسیر 

این جاده یک بار در سالیان دور مورد بازسازي و تعریض قرار گرفته است ولی هم اکنون این جاده با افزایش . است

به طوري که داراي مقام اول تصادفات بین . ن استترافیک انواع وسایل نقلیه، سطح سرویس این محور در درجه پایی

درصد تصادفات  36به گفته معاونت راهنمایی و رانندگی استان آذربایجان شرقی حدود . شهري در کل کشور است

این جاده در طول مسیر راه ارتباطی چند شهرستان دیگر این استان مانند  .]8[کل استان مربوط به این محور است

یکی  وجود معادن طبیعی در شهرستان ورزقان و منطقه گردشگري کلیبر. هوراند و کلیبر نیز است ورزقان، هریس،

گرفته عرض راه براي هر خط  با توجه به مطالعات انجام. ]9[از عوامل مهم افزایش ترافیک عبوري این محوراست

 30ماهورها در حاشیه مسیر تا وجود تپه . توجهی از مسیر راه فاقد شانه بود متر بوده که در طول قابل 65/3

هاي  سازان را وادار به طراحی با قوس بیل راه هاي کوهستانی در گردنه معروف گویجه کوه کیلومتري تبریز و رشته

شدن این محور در منطقه کوهستانی سبب شده  واقع. توجه است ها قابل متوالی کرده است تا جایی که تعداد قوس

توجه بوده و تا  هاي زیادي ایجاد شود به طوري که شیب طولی در این محور قابل ياست که در طول مسیر ناهموار

ها در حاشیه محور این مسیر را از لحاظ  با توجه به شکل گرفتن روستاها و آبادي. شده است درصد نیز ثبت 10

ه مطالعه شرایط هاي ذکرشد توجهی قرار داده است با توجه به ویژگی نزدیکی به مراکز جمعیتی در رکورد قابل

شده از این مسیر را مشاهده  اي تهیه تصویر ماهواره .4در شکل  .خیزي در این محور امري مهم و است حادثه

  .]9[کنید می

  

  
  اهر- اي محور تبریز تصویر ماهواره :4شکل 
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  خیز یابی نقاط حادثه مکان  -8

هاي مورد  داده. ها می باشد تولید الیه هر یک از معیارهاي مورد نیاز براي  یابی آماده سازي داده اولین قدم براي مکان

هاي مربوط به مراکز جمعیتی به  ها، داده هاي مربوط به تقاطع ، دادهDEM2هاي ارتفاعی استفاده در این تحقیق داده

  .باشد هاي مواصالتی منطقه می همراه اطالعات توصیفی و فایل حاوي محور

هاي شیب، فاصله از تقاطع، مراکز جمعیتی و شعاع قوس تشکیل  قیق الیههاي مورد نیاز تح اوري داده با جمع

با قدرت تفکیک  DEMزیست کشور با عنوان فایل  هاي ارتفاعی از سازمان محیط اطالعات مربوط به داده. شوند می

گرفت به هاي مربوط به نقشه فاصله از تقاطع به صورت برداشت دستی در طول مسیر انجام  متر تهیه شد، داده 25

ها در جاده اصلی به صورت تعیین کردن مختصات آن نقطه توسط سیستم  منظور درك بهتر محل تقاطع

از استانداري  3UTMهاي مربوط به مراکز جمعیتی به صورت یک شیب فایل  داده. اي انجام شد یاب ماهواره موقعیت

هاي مواصالتی استخراج شده  ل حاوي محوراطالعات مربوط به شعاع قوس از فای. مرکز آذربایجان شرقی تهیه شد

  .است

سازي با استفاده از سیستم اطالعات مکانی  به منظور مدل. انجام شده است ArcGIS10.2افزار  سازي در نرم مدل

هاي خام  به این منظور داده. تولید شود ArcMapافزار  الزم است که براي هر یک از معیارها یک الیه در نرم

مراتبی باید به صورت  هاي تولیدشده در آنالیز سلسله الیه. ها به مراتب ترتیب استفاده شد ید الیهشده در تول تهیه

ها بعد از تولید به چهار گروه  به منظور مشخص کردن گستره پهنه بندي خطر، تمامی الیه .رستري باشند

هایی که  سلول. شوند مشخص میبه طوري که این مراتب توسط اعداد یک، دو، سه و چهار . بندي مجدد شدند طبقه

هایی که در پهنه چهار قرار  گیرند و سلول گیرند در بیشترین مقادیر قرار می بندي مجدد در بازه یک قرار می در طبقه

به منظور استفاده از آنالیز  ArcGISافزار  الزم به ذکر است که در نرم. گیرند گیرند در کمترین مقادیر قرار می می

ها  ها براي تمامی الیه است که سه مشخصه سیستم مختصات تصویر، گستره تصویر و اندازه سلولهمپوشانی الزم 

هاي  الیه . 5درشکل.ها خواهد شد دار قادر به آنالیز نهایی نقشه یکسان باشد، در غیر این صورت ابزار همپوشانی وزن

  .نمایید افزار را مشاهده می ایجاد شده توسط نرم

  
  

                                                 
2 -Digital Elevation Model 
3 - Universal Transverse Mercator  
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 هاي انتخاب افزار براي معیار هاي ایجاد شده توسط نرم الیه : 5 شکل
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. خیز محور مورد مطالعه بود، محقق گشت سازي نتایج مدل که تعیین نقاط حادثه پس از طی تمامی مراحل مدل

نقشه . 6شکل.ها استفاده شده است خیزي نقاط از درجات خاکستري براي نمایش نقشه براي درك بهتر میزان حادثه

  .بندي شده است خیزي خیلی زیاد طبقه خیزي کم تا حادثه ی نیز در چهار بازه توصیفی با ارزش حادثهنهای

  

  
  خیزي نقاط تعیین شده نقشه نهایی حادثه : 6 شکل

  

  ماتریس خطا  - 9

به عبارت دیگر بیانگر این نکته است که مثال بر روي . صحت اطالعات در واقع میزان احتمال درستی اطالعات است

یک نقشه تهیه شده به کمک سیستم اطالعات مکانی، احتمال تعلق مکانی مشخص از روي زمین به همان گروه از 

بندي تصاویر به لحاظ صحت و  ل از تحلیل و طبقهلذا باید نتایج حاص. ها به روي نقشه چه مقدار خواهد بود پدیده
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 هاي روش از حاصل نقشه و مرجع نقشه یک مقایسه با معمول روش به کار این. درستی مورد بررسی قرار گیرند

  . گیرد می صورت خطا ماتریس وتولید بندي طبقه مختلف

بندي شده  سازمان راهداري کشور الویتهاي بخش ایمنی  نامه راه استان طبق ایین آمار اخذ شده از سازمان پلیس 

باشد، به طوري که در  خیز آمار ثبت شده بر اساس تعداد و نوع تصادفات می بندي نقاط حادثه رابطه الویت. است

سه گروه ذکر شده تعداد . محاسبه الویت بندي نتایج تعداد تصادف در سه گروه طبقه بندي شده، محاسبه می شود

در  Pباشد، نحوه محاسبه مقدار  معروف می Pبندي به رابطه  رابطه الویت. باشد و فوتی میتصادفات خسارتی، جرحی 

  .رابطه زیر آورده شده است

  

P = 5(A) + 3(B) + (C)                                                                                1-4رابطه      

 
  .باشد ه باال به شرح زیر میهاي ذکر شده در رابط مقادیر متغیر

A  =تعداد تصادفات فوتی  

B  =تعداد تصادفات جرحی  

C  =تعداد تصادفات خسارتی  

  .نمایید هاي حمل و نقل را مشاهده می راه و پایانه مشخصات مناطق شناخته شده توسط پلیس .2در جدول 

  

  راه مشخصات نقاط شناسایی شده توسط پلیس :2جدول 

  نقطهنام   نام محور  ردیف
  تعداد تصادفات

P>20  
  خسارتی  جرحی  فوتی

  54  30  10  1  بنزین طویقون پمپ  تبریز- اهر   1

  61.5  15  6  4  راهی گمند سه  تبریز- اهر   2

  55.5  27  5  3  هاي ترانشه قوس  تبریز- اهر   3

  34.5  21  8  .  خراجو  تبریز- اهر   4

  75  24  6  5  آجر سفال  تبریز- اهر   5

  79  26  13  3  قراجهراهی  سه  تبریز- اهر   6

  57.5  25  9  2  بیلوردي راهی  سه  تبریز- اهر   7

  37  26  8  .  تقاطع یایجلو  تبریز- اهر   8
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شود، در این تحقیق به منظور  خیز شناخته می باشد یک نقطه حادثه P>20اي که در آن  بر اساس این رابطه نقطه

بندي شد تا  نیز از بیشترین مقدار در دو محور تا کمترین مقدار در چهار کالس طبقه  Pایجاد ماتریس خطا مقادیر 

آورده . 3در جدول  Pبندي شده مقادیر  هاي طبقه بازه. هاي مدل تحقیق، برابر باشد بینی ها همانند پیش تعداد کالس

  .شده است

  

  Pبندي مقادیر  طبقه  :3جدول 

 Pمقادیر   ها ارزش بازه  ها ارزش توصیفی بازه

  20-35  1  خیزي کم حادثه

  35-50  2  خیزي متوسط حادثه

  50- 65  3  خیزي زیاد حادثه

  65-80  4  خیزي خیلی زیاد حادثه

  

 ماتریس این در ستونی عنصرهاي. توان ماتریس خطا را تشکیل داد می  Pهاي مقادیر  بعد از مشخص شدن بازه

مقابل،  در و اند شده بندي طبقه صحیح طور به که هستند )استان راه آمار اخذ شده از پلیس (اطالعات مرجع بیانگر

ماتریس تشکیل شده براي ارزیابی صحت  .4. هستند هاي مدل استفاده شده بینی پیش بیانگر سطري هاي المان

  .نتایج مدل می باشد

  ماتریس خطا  : 4جدول 

  نقاط واقعی            

  نقاط مدل

خیلی  خیزي حادثه

  زیاد

 خیزي حادثه

  زیاد

خیزي  حادثه

  متوسط

خیزي  حادثه

  کم

مجموع 

  ها سطر

  2  0  0  0  2  خیلی زیاد خیزي حادثه

  2  0  .  2  0  خیزي زیاد حادثه

  2  1  1  0  0  خیزي متوسط حادثه

  2  1  1  0  0  خیزي کم حادثه

    2  2  2  2  ها مجموع ستون

  

خیز تهیه شده از پلیس راه  نقطه حادثه 7ي تشکیل شده، آمار  براي محاسبه صحت مدل با استفاده از ماتریس خطا

ي مدل اعداد قطري ماتریس با هم جمع  براي محاسبه ماتریس خطا. استان در محاسبه ماتریس خطا استفاده شد

  . شوند راه می شود و حاصل تقسم بر تمام نقاط واقعی تهیه شده از سازمان پلیس می
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مجموع اعداد قطري ماتریس    =  2+2+2+2 = 6 

نقاط شناخته شده توسط پلیس راه تعداد  = 7 

مدل صحت  = (6/7) * 100 = 85% 

  .خطا می باشد% 15همان طور که مشاهده شد مدل استفاده شده داراي 

  

  نتیجه گیري -10

خیزي در محورهاي مورد  ترین عامل حادثه آوري نظریات کارشناسان مهم شده و جمع با توجه به مطالعات انجام .1

حاصل گردید و سپس معیار فاصله از تقاطع با وزن نهایی  440/0 قوس با وزن نهاییمطالعه معیار شعاع 

به عنوان  146/0خیزي و معیار فاصله از مراکز جمعیتی با وزن نهایی  به عنوان دومین عامل حادثه 325/0

خص خیزي مش به عنوان چهارمین عامل حادثه 088/0خیزي و شیب طولی با وزن نهایی  سومین عامل حادثه

 .شد

هاي مورد مطالعه مورد ارزیابی واقع شد و تمام نقاطی که، داراي  طیق مدل ارائه شده در این تحقیق، کل محور .2

این مساله باعث گردید که تمامی منطق ممکن مورد بررسی قرار گیرد .خیزي بالقوه بودند استخراج شدند حادثه

 .یاد کاهش گرددخیزي خیلی ز و احتمال نادیده گرفتن یک گزینه با حادثه

 
هاي موجود در مدل  خیزي معیار شعاع قوس شناخته شد، شعاع قوس که مهمترین عامل حادثه با توجه به این .3

 .اند خیز قرار گرفته خیز جزء نقاط حادثه هاي یک و دو ، در تعیین نقاط حادثه در بازه

هاي اطالعات مکانی براي  تمبا تشکیل ماتریس خطا براي مدل استفاده شد مشخص شد که، استفاده از سی .4

 .باشد خیز جوابگو می حادثه تعیین نقاط 

ي مورد مطالعه  شهري در نمونه هاي برون خیز در مسیر مدل پیشنهادي این تحقیق، جهت تعیین نقاط حادثه .5

هاي مسیر  توان با توجه به خصوصیات و ویزگی و همچنین می باشد هاي دیگر کشور نیز می قابل تعمیم به مسیر

 .ها را مورد تجدید نظر قرار داد، که این امر مشکلی به مدل وارد نخواهد ساخت مورد نظر معیار
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  مراجع -11

اي  ، طراحی مدل منطقی شناسایی عوامل تصادفات جاده1385ي، س، عسگري، ب، و داداش زاده، ب، کاشان .1

 .تخصصی پلیس راهور ناجا، سال سوم، شماره پانزدهم –در ایران، دو ماهنامه علمی 

، بررسی روند حوادث ترافیک ایران و جهان و عملکرد هالل اهمر بر اساس مدل 1385شفیعی مقدم، ب،  .2

 .تخصصی پلیس راهور ناجا، سال سوم، شماره پانزدهم-، دو ماهنامه علمیADDONماتریس 
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Abstract 

 it is essential to identify the accident prone spots and to prioritize them so as to establish a 
decent resource allocation management. Estimating the rate of a spot's being accident prone 
is significant for determining the policy of the organizations in charge because allocating 
capital budget and workforce can be carried out with a thorough plan on condition that these 
spots are identified. It is undeniable that the occurrence of an accident is an unpredictable 
and complex phenomenon; therefore, to do an accurate estimation the interrelation of 
various factors must be taken into account. This study aims to identify the accident prone 
spots of the transportation axes by means of geographic information systems. To do this, 
road, namely Tabriz-Ahar, which is important transportation axe in East Azerbaijan are 
analyzed and studied. On account of the features of the region under study, in this model 
arch radius, population, distance from intersections, longitudinal slope criteria are employed 
so as to identify the accident prone spots. 
Each of these criteria has a different significance in identifying a spot's being accident prone 
and the rate of each of the criteria's significance is determined through a hierarchy analysis 
method. It is to be noticed that the identified accident prone spots in this study are 
juxtaposed with those reported by the road policing unit and is evaluated by using error 
matrix.  
 
KEY WORDS: accident prone spots, geographic information system, hierarchy analysis process, Error 
matrix 

  

  

  

 


